Nadia R.
Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu proszę wykonaj z dzieckiem zadanie według wskazówek:
-na jednej kartce narysujcie domek (wzór poniżej)
- na drugiej: drzewo, kwiat, jabłko, słońce, chmurę, motyla, ptaka
- wytnijcie je .
Następnie rodzicu dawaj dziecku polecenia:
-obok domu przyklej drzewo
-nad domem przyklej chmurę, słońce i ptaka
-pod domem przyklej kwiatka
- na drzewie przyklej jabłko

2. Nauka przyimków- na, pod, obok, w. Rodzicu dziś zabawy praktyczne. Rodzicu przygotuj 4 przedmioty
np.koszyk, łóżko, stół, szafa. Do tego wybieramy cztery przedmioty do manipulowania, np.: guzik. but,
miskę, piłkę.
Najpierw uczymy nazw przedmiotów., by dziecko potrafiło odpowiedzieć na pytania: Co robi? “Koszyk”,
“stół”, “buda”, “guzik’, “miska”,”piłka’. Po nauczeniu nazw przedmiotów, dziecko nazywa przedmioty w
momencie ich prezentacji.
Uczymy wyrażeń przyimkowych: na stole, pod łóżkiem, w koszyku, obok budy wykorzystując dowolny inny
przedmiot. Umieszczamy ten przedmiot w konkretnym miejscu wprowadzając wyrażenia przimkowe: na stole,
w koszyku, pod łóżkiem, obok budy. Pokazujemy dziecki gdzie ma leżec przedmiot I uczymy odpowiedzi na
pytnia: W czym?, Na czym?, Pod czym?. Obok czego?
Następnie przechodzimy do ogólnego pytania Gdzie?, wsazując miejsce, o które nam chodzi.
Następnie prcedurę powtarzamy wraz z dzieckiem opisując sytuację językowo:
-guzik w koszyku
-miska pod łóżkiem
-piłka na stole
-but obok szafy
Po kilkakrotnym wykonaniu zadania dziecko powinno zapamiętać gdzie leży dany przedmiot I potrafić opisać
sytuację.

Mgr Rut Brąś
Drodzy Państwo.
Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i
rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie
kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko
potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut
Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem.
Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin.

Rut Brąś
Dziś proponuję ćwiczenie „Pociąg emocji”.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:

1. Ćwiczenia wyczuwania brzucha, pleców i pośladków (wszelkie dotykanie, masowanie i nazywanie tych
części ciała).
2. Podnoszenie przedmiotów o różnej masie ( lekki, ciężki) i kładzenie ich w wyznaczonym miejscu.

Ewa K.
Mgr Beata Markulak
Rodzicu, dziś trzy karty pracy mający na celu doskonalenie spostrzegawczości. Umiejętność ta jest bardzo
ważna w dalszym etapie kształcenia
Kart pracy nr 1 W tej karcie dziecko ma za zadanie wyciąć kratki z artykułami spożywczymi i przykleić na
wózku dokładnie te artykuły, które znajdują się obok

Karta pracy nr 2 W tej karcie pracy ma za zadanie zakolorować kółka na taki kolor jaki jest we wzorze , czyli
kaczuszka na żółto, indyk na niebiesko itd.

Karta pracy nr 3 Zróbcie kostkę do gry. Zadanie polega na rzucaniu kostką i ułożenia języka i ust w taki sposób,
jakie wskaże kostka. Życzę miłej zabawy.

Mgr Iwona Zając
TWORZENIE WYRAZÓW Z PIERWSZYCH LITER OKREŚLAJĄCYCH NAZWĘ OBRAZKA

DROGI RODZICU ! POMÓŻ ,PROSZE, DZIECKU WYKONAĆ POLECENIA
ZNAJDUJĄCE SIĘ NA OBRAZKACH.UTWORZONE WYRAZY PROSZĘ ZAPISAĆ NA
KARTCE.

Iwo Z.
Mgr Katarzyna Onuchowska
1. Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Poniżej są zestawy literkowe. Zadaniem jest wykreślenie wszystkich
samogłosek I zapisanie ich, tyle razy,ile razy dane litery występują. Wzór jest poniżej.

SAMOGŁOSKI -A ,E, I, O, U,Y(a,e,i,o,u,y)
Wzór- T, C, Y, R, Y, G, Y, – Y, Y, Y.
A, B, A, C, A, W, A, P, R, A-……………………………
C, U, S , U, U, T, D, U , P, U-……………………………….
W, O, Z, O, F, O, O, S, D, O-…………………………………
S, E , E ,E , R, T, E, E, K, E-………………………………….

2. Nauka przyimków- na, pod, obok, w. Rodzicu dziś zabawy praktyczne. Przygotuj 4 przedmioty
np.koszyk, łóżko, stół, szafa. ( zabawkowe lub mogą być zrobione przez Ciebie)
Do tego wybieramy cztery przedmioty do manipulowania, np.: guzik. but, miskę, piłkę.
Najpierw uczymy nazw przedmiotów., by dziecko potrafiło odpowiedzieć na pytania: Co robi? “Koszyk”,
“stół”, “buda”, “guzik’, “miska”,”piłka’. Po nauczeniu nazw przedmiotów, dziecko nazywa przedmioty w
momencie ich prezentacji.
Uczymy wyrażeń przyimkowych: na stole, pod łóżkiem, w koszyku, obok budy wykorzystując dowolny inny
przedmiot. Umieszczamy ten przedmiot w konkretnym miejscu wprowadzając wyrażenia przimkowe: na stole,
w koszyku, pod łóżkiem, obok budy. Pokazujemy dziecki gdzie ma leżec przedmiot I uczymy odpowiedzi na
pytnia: W czym?, Na czym?, Pod czym?. Obok czego?
Następnie przechodzimy do ogólnego pytania Gdzie?, wsazując miejsce, o które nam chodzi.
Następnie prcedurę powtarzamy wraz z dzieckiem opisując sytuację językowo:
-guzik w koszyku
-miska pod łóżkiem
-piłka na stole
-but obok szafy
Po kilkakrotnym wykonaniu zadania dziecko powinno zapamiętać gdzie leży dany przedmiot I potrafić opisać
sytuację.

Mgr Iwona Zając
TWORZENIE WYRAZÓW Z PIERWSZYCH LITER OKREŚLAJĄCYCH NAZWĘ OBRAZKA

DROGI RODZICU ! POMÓŻ ,PROSZE, DZIECKU WYKONAĆ POLECENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA
OBRAZKACH.UTWORZONE WYRAZY PROSZĘ ZAPISAĆ NA KARTCE.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:
1. Podnoszenie przedmiotów o różnej masie ( lekki, ciężki) i kładzenie ich w wyznaczonym miejscu na
prośbę rodzica- np. połóż książkę na stole, pod stołem.
2. Lepienie ciasta z mąki i wody – dotykanie , gniecenie, wałkowanie.

Adam Z.
Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Ćwiczenia relaksacyjno-rozluźniające.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem!
Lp.

1.

2.

3.

4.

Opis ćwiczenia

Czas

Połóż się na plecach najlepiej na podłodze, pod kolana należy podłożyć zwinięty ręcznik, ręce
i nogi w lekkim odwiedzeniu spoczywają luźno. Zamknij oczy, rozluźni całe ciało, oddychaj
4- 5 minut
cicho i spokojnie. Spróbuj poczuć odprężenie do czubka głowy do stóp. Uwagi: Ćwiczenie
powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Ręce połóż na brzuchu i zrób 4-5 długich wdechów i
wydechów. Zamknij oczy i spróbuj się odprężyć. Uwagi: Ćwiczenie powinno się wykonywać 4- 5 minut
przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.
Leżenie na plecach, stopy złączone. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej z jednoczesnym
4-5
wdechem przez nos i wyprostuj kolana z jednoczesnym wydechem przez usta. Rodzic pomaga
powtórzeń
wykonać ćwiczenie.
Elementy masażu Shantala, dziecko kładzie się na brzuch, pod „pępek” i pod stopy
podkładamy zwinięty ręcznik w wałek. Rodzic znajduje się obok dziecka wygodnej dla siebie
pozycji. Rodzic wykonuje następujące elementy masażu:
1) Prawą dłoń kładziemy w okolicach lędźwi, lewa na barkach dziecka i przez chwilkę tak
trzymamy 5- 10 sekund.
2) Głaskanie podłużne, prawa dłoń położona na pupie, lewa masujemy plecy dziecka, na
15- 20
rozpoczynając na wysokości karku, nie dotykając szyi: przesuwamy lewą dłoń w dół do
minut
pośladków, przekładamy na wysokość karku(tzw. „mała zjeżdżalnia”).
3) Głaskanie poprzeczne podobne do głaskania „piłowego", posuwając się stopniowo w
kierunku pośladków. Ręce rodzica ułożone są na kręgosłupie na wysokości karku.
Równocześnie dwoma rękami wykonujemy głaskania, suwając się od boku do boku pleców
dziecka. Przy każdej zmianie kierunku głaskania ręce nieznacznie przesuwają się dół (do
pośladków dziecka) tak, że po kilkakrotnej zmianie ruchu ręce rodzica znajdują się na
pośladkach. Kontynuując masaż, nieco słabiej, głaszczemy przesuwając się do pozycji
wyjściowej (do karku).
4) Głaskanie podłużne, ręka bliższa kończyn dolnych dziecka stabilizuje pięty. Druga ręka,
ułożona poprzecznie, wykonuje głaskanie od karku przez pośladki do pięt i przekładamy na
wysokość karku ( tzw. „duża zjeżdżalnia”). Uwagi: Masaż wykonujemy w ubraniu. Masaż
powinno się wykonywać przy ulubionej muzyce lub muzyce relaksacyjnej.

Bibliografia:
1. Kotas M. Kotas M. skrypt z kursu, Masaż Shantala.

Mgr Alicja Borys-Fizela
DROGI RODZICU DZISIAJ PROPONUJĘ ZAPOZNANIE SIĘ Z KRÓTKIMI FILMIKAMI
INSTRUKTAŻOWYMI I PRACĘ W OPARCIU O NIE. POWODZENIA 

1.UWSPÓNIANIE POLA UWAGI ( NA TYM NAGRANIU MOŻNA RÓWNIEŻ ZAOBSEROWAĆ
WYDAWANIE POLECENIA ,,DAJ”)
https://edu.dalejrazem.pl/wspolne-pole-uwagi

2. KSZTAŁTOWANIE GESTU WSKAZYWANIA PALCEM/ ADEKWATNE REAGOWANIE NA
POLECENIE ,,POKAŻ”.
https://edu.dalejrazem.pl/modelowanie-wskazywania-palcem-przedmiotu

3. LOKALIZOWANIE WYDAWANIA ŹRÓDŁA DŹWIĘKU
https://edu.dalejrazem.pl/nauka-lokalizowania-zrodla-dzwieku.

4.ZABAWA MUZYCZNO- RUCHOWA DO SŁÓW PIOSENKI
https://www.youtube.com/watch?v=CGIM2ZlZDOc

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Rozpoznawanie przedmiotów. Rozumienie polecenia - daj. Identyfikacje – dobieranie par przedmiotów, dobieranie
par obrazków.
1. Proszę przygotować pary przedmiotów, ulubionych zabawek, sprzętów – dwa zestawy, które nie są identyczne.
Układać na stole w rzędzie 3 przedmioty/zabawki z pierwszego zestawu, kolejno nazywając. Nazwać z Adasiem –
dotykając jego rączką każdego przedmiotu
a. Wyciągnąć rękę w kierunku dziecka, wydać polecenie – daj kubek………daj….. – oczekujemy podania przez
dziecko nazwanej zabawki. Jeśli nie podaje – modelujemy – prowadzimy rękę dziecka i raz jeszcze nazywamy
przedmiot
b. Zaprezentować przedmiot/zabawkę z drugiego zestawu – nazwać – włożyć do pojemnika – poprosić o
odpowiednik z pierwszego zestawu (z tych rozłożonych na stole) – oczekujemy że dziecko poda właściwy
przedmiot, jeśli nie – modelujemy. Nazywamy np. kubek – kubek – pasuje. Dobieramy kolejne przedmioty
c. Do ułożonych w rzędzie przedmiotów dokładamy inne egzemplarze tych przedmiotów (pod prezentowanymi w
pierwszym rzędzie) – nazywamy. Zbieramy te nowo położone, podajemy je kolejno Adasiowi – np. podajemy
kubek – pytamy - gdzie kubek? – oczekujemy, że dziecko położy przedmiot pod właściwym, leżącym już na
stole. Można też umieszczać pary przedmiotów w pudełkach/ pojemnikach
2. Te same działania proszę wykonać przy użyciu par obrazków – identycznych. Załączone obrazki to tylko
propozycja.

Michalina S.
Mgr Agnieszka Urbanowicz
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie tyłem przy ścianie, nogi ugięte
stopy przyciskają piłkę do ściany.
Ruch-Toczenie piłki stopami po
ścianie w górę i dół. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy
ustawione równolegle, oparte o
podłogę.
Ruch- Wysokie wspięcie na palce,
jednoczesne i naprzemienne
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, przed
krzesłem na podłodze leży rozłożony
kocyk. Stopy stoją na brzegu kocyka.
Ruch- Zwijanie kocyka pod stopy
ruchami zginania palców bez
odrywania pięt od kocyka.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, Nogi
uniesione nad podłogę, stopy w
zgięciu podeszwowym, palce stóp
podkurczone. Ruch-Naprzemienne
dotykanie palcami stóp podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. Ręce w
pozycji skrzydełek. RuchMaksymalny wdech nosem, a
następnie wydech ustami z jak
najdłuższym wymawianiem literki S.
Powtórzenia: 3 razy.
Bibliografia:
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. WSiP.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy
stół złączone. Ruch-Wyprost nóg w
stawach kolanowych z utrzymaniem
złączonych podeszwami stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby
kolana były rozchylone na zewnątrz i
stopy były złączone.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty, stopy
obejmują piłkę. Współćwiczący
siedzi twarzą do ćwiczącego. RuchWspółćwiczący usiłuje zabrać piłkę
ćwiczącemu który obejmuje ją
stopami. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Siad ugięty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu, piłka
trzymana między stopami. Druga
osoba siedzi twarzą do ćwiczącego.
Ruch- Rzut piłki nogami do osoby
siedzącej naprzeciwko. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 9) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga
osoba trzyma nad ustami tasiemkę.
Ruch- Wdech nosem, a następnie
silne dmuchnięcie na tasiemkę.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze
narysowana linia. Ruch-Marsz z
krzyżowaniem stóp. Na odcinku ok. 2
metrów. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Łączenie sylab otwartych z głoskami P M F K – czytanie ze zrozumieniem – wyrazy.
Mamo pomóż proszę Michalinie. Michasiu powiedz, co widzisz na obrazkach. Nazwij.

Przeczytaj sylaby (najlepiej wyciąć sylaby w jednym rzędzie; palec wskazujący na sylabie czytanej):

PA

PI

PO

MU

ME

MI

KE

KO

KU

FO

FA

FI

PU

PE

PY

MO

MY

MA

KI

KA

KY

FU

FY

FE

Proszę wyciąć wyrazy. Zadaniem Michaliny jest przeczytanie wyrazów i dopasowanie do obrazków załączonych powyżej. (Palec wskazujący na czytanej sylabie)

PUMA
MAPA

FOKA
TAMA

PUKA
MAKI

Adrianna K.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Usprawnianie aparatu artykulacyjnego. Bajki logopedyczne.

Ćwiczenia podnoszące sprawność narządów artykulacyjnych nie muszą być nudną i ciężką pracą. Opowiedz
swojemu dziecku jedną z bajeczek i poćwiczcie wspólnie. Może z czasem ułożycie własną historyjkę…

„Języczek wędrowniczek”
Dziecko ma przed sobą lusterko. Opowiadamy historyjkę (bajeczkę) i pokazujemy ruchy języka – a dziecko
naśladuje nas.
Język wybrał się na wycieczkę do lasu. Pojechał tam na koniku (kląskanie językiem – naśladowanie konia). Na
łące zatrzymał konia (prr). Następnie rozejrzał się dookoła (język ruchem okrężnym oblizuje wargi: górną i
dolną). Potem wszedł do lasu (język chowamy w głąb jamy ustnej). Przeszedł las wzdłuż (język przesuwamy
po podniebieniu w stronę jamy gardłowej) i wszerz (przesuwamy językiem za zębami górnymi i dolnymi). A
wtedy przedarł się przez gęstwinę krzewów i drzew (język przeciskamy przez zaciśnięte zęby). Zauważył, że
zrobiło się ciemno. Rozejrzał się w prawo i w lewo, spojrzał w górę i w dół (język przesuwamy z jednego
końca ust do drugiego – od ucha do ucha, potem sięgamy nim do nosa i brody – ćwiczenie powtórzyć kilka
razy). Wsiadł na konia i pojechał do domu (klaskanie językiem).

„OSIOŁEK”
Na polanie bardzo smacznie spał sobie osiołek (chrapanie). Gdy nastał ranek, osiołek się zbudził, bardzo
szeroko otworzył swoją buzię i ziewnął (ziewamy). Nagle poczuł się głodny. Nabrał więc sporo trawy do pyska
(otwieranie i zamykanie buzi) i dokładnie zaczął ją żuć (żucie). Po swoim śniadaniu osiołek oblizuje ząbki żeby
były czyste, każdy ząbek po kolei (przesuwamy językiem po zębach). Jedno źdźbło przykleiło się do
podniebienia, trzeba je koniecznie oderwać (przesuwamy językiem po podniebieniu). Osiołek po swoim
jedzeniu biega po polanie (kląskanie), a ruchy te naśladuje język – raz w górę (język do nosa). Raz w dół (język
na brodę, buzia szeroko otwarta). Zmęczony osiłek podchodzi do strumyka i pije wodę (język zwinięty w
rurkę). Przed nocnym spaniem osiołek dokładnie myje każdy ząbek (język przesuwamy po wewnętrznej i
zewnętrznej ścianie zębów) oraz policzki (językiem przesuwamy po wewnętrznej stronie policzków).

Mgr Agnieszka Urbanowicz
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie tyłem przy ścianie, nogi ugięte
stopy przyciskają piłkę do ściany.
Ruch-Toczenie piłki stopami po
ścianie w górę i dół. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy
ustawione równolegle, oparte o
podłogę.
Ruch- Wysokie wspięcie na palce,
jednoczesne i naprzemienne
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, przed
krzesłem na podłodze leży rozłożony
kocyk. Stopy stoją na brzegu kocyka.
Ruch- Zwijanie kocyka pod stopy
ruchami zginania palców bez
odrywania pięt od kocyka.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, Nogi
uniesione nad podłogę, stopy w
zgięciu podeszwowym, palce stóp
podkurczone. Ruch-Naprzemienne
dotykanie palcami stóp podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. Ręce w
pozycji skrzydełek. RuchMaksymalny wdech nosem, a
następnie wydech ustami z jak
najdłuższym wymawianiem literki S.
Powtórzenia: 3 razy.
Bibliografia:
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. WSiP.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy
stół złączone. Ruch-Wyprost nóg w
stawach kolanowych z utrzymaniem
złączonych podeszwami stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby
kolana były rozchylone na zewnątrz i
stopy były złączone.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty, stopy
obejmują piłkę. Współćwiczący
siedzi twarzą do ćwiczącego. RuchWspółćwiczący usiłuje zabrać piłkę
ćwiczącemu który obejmuje ją
stopami. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Siad ugięty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu, piłka
trzymana między stopami. Druga
osoba siedzi twarzą do ćwiczącego.
Ruch- Rzut piłki nogami do osoby
siedzącej naprzeciwko. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 9) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga
osoba trzyma nad ustami tasiemkę.
Ruch- Wdech nosem, a następnie
silne dmuchnięcie na tasiemkę.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze
narysowana linia. Ruch-Marsz z
krzyżowaniem stóp. Na odcinku ok. 2
metrów. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Głoska / sz/ - utrwalanie w zdaniach. Różnicowanie słuchowe – głoski /z/ /ż/. Pamięć słuchowa

Mamo proszę przeczytać Adzie zdania – Ada powtarza

Szeleści myszka w szafie
Kazimierz uszył zamszowe bambosze
Masza szukała poduszki w muszelki
Jeż buszował w koszyku
Koszyk był pełny szyszek i kasztanów
Umył szyję i uszy zanim poszedł do łóżka
Szukała w zeszycie przepisu na pyszny pasztet
Wujaszek przypalił kaszankę
Mateusz ma kaszel, bo nie nosi szalika
Trzy kokoszki szły na krzywych nóżkach
Proszę ustawić dwa pojemniki. Przed jednym położyć obrazek – auto, przed drugim – obrazek – pszczoła.
Zademonstrować - pszczółka – zzzzzzzzzzzzzz; auto – żżżżżżżżżżżżżżż
Zadaniem Ady jest słuchać i wrzucać klocki do odpowiednich pojemników – słyszy / z/ - wrzuca klocek/ zakrętkę dla
pszczółki; słyszy /ż/ - wrzuca dla auta

Zzzzzzzzzzzzz
żżżżżżżżżżżżżż
Za, ża, żu zu, ze, że, żo, zo, zy, ży
aża, aza, ażo, azo,aże, aze, azu, ażu, aży, azy
oża, oza, eza, eża, uża, uza, uzo, użo, uże,uze, użu, uzu, uzy, uży
zęby, żaba, żelki, zupa, żółty, żyrafa, zegar, zabawki, rzeka, zebra, żółw

Wiktor M.
Mgr Klaudia Matuszek
Drogi rodzicu, poproś dziecko, aby przyjrzało się wzorowi z kolorowych figur i wskazało rząd, który ma taki
sam układ figur geometrycznych. Następnie, zachęć dziecko do pokolorowania wzoru konturowego w
identyczny sposób.

Rodzicu poproś dziecko, aby pokolorowało obrazki zgodne z twoim poleceniem np : pokoloruj trzy kółka na
czerwono.

Mgr Ewelina Gancarz
Propozycje ćwiczeń:

1. Ćwiczenia wyczuwania brzucha, pleców i pośladków (wszelkie dotykanie, masowanie i nazywanie tych
części ciała).
2. Podnoszenie przedmiotów o różnej masie ( lekki, ciężki) i kładzenie ich w wyznaczonym miejscu na
polecenie słowne rodzica ( na krześle , pod krzesłem) – nauka stosunków przestrzennych.

Mgr Rut Brąś
Drodzy Państwo.
Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i
rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie
kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko
potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut
Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem.
Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin.

Rut Brąś
Dziś proponuję ćwiczenie „Pociąg emocji”.

Tymon B.
Mgr Klaudia Matuszek

Drogi rodzicu. Narysuj na kolorowych kartkach kwadraty o wymiarach 5cm/5cm. Poproś dziecko, aby wycięło
je po śladach oraz nazwało kolory. Zwróć uwagę, aby dziecko prawidłowo trzymało nażyczki.

1. WYTNIJ KWADRATY O TAKICH KOLORACH JAK PONIŻEJ.
NAZWIJ TE KOLORY.

Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Dziecko układa kwadrat i mówi jakiego jest koloru „Żółty kwadrat”,
„Czerwony kwadrat” itd.

2. UŁÓŻ Z KWADRATÓW TAKI SAM OBRAZEK.

Mgr Agnieszka Urbanowicz
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie tyłem przy ścianie, nogi ugięte
stopy przyciskają piłkę do ściany.
Ruch-Toczenie piłki stopami po
ścianie w górę i dół. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy
ustawione równolegle, oparte o
podłogę.
Ruch- Wysokie wspięcie na palce,
jednoczesne i naprzemienne
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, przed
krzesłem na podłodze leży rozłożony
kocyk. Stopy stoją na brzegu kocyka.
Ruch- Zwijanie kocyka pod stopy
ruchami zginania palców bez
odrywania pięt od kocyka.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, Nogi
uniesione nad podłogę, stopy w
zgięciu podeszwowym, palce stóp
podkurczone. Ruch-Naprzemienne
dotykanie palcami stóp podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. Ręce w
pozycji skrzydełek. RuchMaksymalny wdech nosem, a
następnie wydech ustami z jak
najdłuższym wymawianiem literki S.
Powtórzenia: 3 razy.
Bibliografia:
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. WSiP.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy
stół złączone. Ruch-Wyprost nóg w
stawach kolanowych z utrzymaniem
złączonych podeszwami stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby
kolana były rozchylone na zewnątrz i
stopy były złączone.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty, stopy
obejmują piłkę. Współćwiczący
siedzi twarzą do ćwiczącego. RuchWspółćwiczący usiłuje zabrać piłkę
ćwiczącemu który obejmuje ją
stopami. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Siad ugięty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu, piłka
trzymana między stopami. Druga
osoba siedzi twarzą do ćwiczącego.
Ruch- Rzut piłki nogami do osoby
siedzącej naprzeciwko. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 9) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga
osoba trzyma nad ustami tasiemkę.
Ruch- Wdech nosem, a następnie
silne dmuchnięcie na tasiemkę.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze
narysowana linia. Ruch-Marsz z
krzyżowaniem stóp. Na odcinku ok. 2
metrów. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Samogłoski - rozpoznawanie, naśladowanie, czytanie. Ćwiczenia oddechowe
Proszę przygotować 6 sztuk: gumowych rękawiczek, kubeczków po jogurcie/serku, rurek/słomek, recepturek. Z rękawic wykonujemy zajączki lub kwiatki (jeśli są
niedostępne, można użyć woreczki foliowe – związać górne rogi) – poglądowe zdjęcia:

Na każdy kubeczek przykleić karteczkę z samogłoską A O U I E Y/napisać pisakiem. Zaproponować Tymonowi – nadmuchamy zajączka A (proszę przeciągać samogłoskę,
wypowiadać śpiewnie, używać gestu artykulacyjnego) – Tymon wybiera właściwy kubek (spośród sześciu) / rozpoznaje samogłoskę – dmuchacie przez rurkę…..itd. z
pozostałymi samogłoskami.
Następnie proszę zapytać – którego zajączka chcesz nadmuchać? – oczekujemy, że Tymon powie/nazwie samogłoskę / przeczyta
Załączam link - Zające i kwiatki - dmuchawka dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=lnKC4VDqf6w

Mikołaj M.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Rebusy głoskowe.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.
Co słyszysz na początku wyrazu lis (L), na początku wyrazu arbuz (A), na początku wyrazu sanki (S). Połącz
pierwsze litery L-A-S. Jaki wyraz powstanie z pierwszych głosek nazw tych obrazków?
Narysuj go. (na podstawie zeszytu Przedszkole przyszłości

Mgr Agnieszka Urbanowicz
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie tyłem przy ścianie, nogi ugięte
stopy przyciskają piłkę do ściany.
Ruch-Toczenie piłki stopami po
ścianie w górę i dół. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy
ustawione równolegle, oparte o
podłogę.
Ruch- Wysokie wspięcie na palce,
jednoczesne i naprzemienne
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, przed
krzesłem na podłodze leży rozłożony
kocyk. Stopy stoją na brzegu kocyka.
Ruch- Zwijanie kocyka pod stopy
ruchami zginania palców bez
odrywania pięt od kocyka.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, Nogi
uniesione nad podłogę, stopy w
zgięciu podeszwowym, palce stóp
podkurczone. Ruch-Naprzemienne
dotykanie palcami stóp podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. Ręce w
pozycji skrzydełek. RuchMaksymalny wdech nosem, a
następnie wydech ustami z jak
najdłuższym wymawianiem literki S.
Powtórzenia: 3 razy.
Bibliografia:
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. WSiP.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy
stół złączone. Ruch-Wyprost nóg w
stawach kolanowych z utrzymaniem
złączonych podeszwami stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby
kolana były rozchylone na zewnątrz i
stopy były złączone.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty, stopy
obejmują piłkę. Współćwiczący
siedzi twarzą do ćwiczącego. RuchWspółćwiczący usiłuje zabrać piłkę
ćwiczącemu który obejmuje ją
stopami. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Siad ugięty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu, piłka
trzymana między stopami. Druga
osoba siedzi twarzą do ćwiczącego.
Ruch- Rzut piłki nogami do osoby
siedzącej naprzeciwko. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 9) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga
osoba trzyma nad ustami tasiemkę.
Ruch- Wdech nosem, a następnie
silne dmuchnięcie na tasiemkę.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze
narysowana linia. Ruch-Marsz z
krzyżowaniem stóp. Na odcinku ok. 2
metrów. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Ćwiczenia artykulacyjne – głoska /Z/ - w wyrazie
Mamo pomóż proszę Mikołajowi. Załączone obrazki to karty do gry – ciąg dalszy. Proszę je wydrukować i rozciąć – jedna karta zawiera dwa obrazki – ja mam…./kto ma?
Jeden gracz mówi ,co ma i pyta kto ma? – patrząc na swoją kartę. Drugi gracz odszukuje przedmiot, o który pytał pierwszy gracz – nazywa go i pyta o kolejny – narysowany
poniżej karty.
Ja mam

Ja mam

Ja mam

Ja mam

PUZZLE
Kto ma?

Kto ma?

Kto ma?

Kto Ma?

PUZZLE
WÓZEK

Ja mam

Ja mam

Ja mam

Ja mam

Kto ma?

Kto ma?

Kto Ma?

Ja mam

Ja mam

Ja mam

WÓZEK
Kto ma?

Ja mam

Kto ma?

Kto ma?

ZNAK
Kto ma?

ZNAK

Kto ma?

Oliwier L.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Usprawnianie aparatu artykulacyjnego. Bajki logopedyczne.

Ćwiczenia podnoszące sprawność narządów artykulacyjnych nie muszą być nudną i ciężką pracą. Opowiedz
swojemu dziecku jedną z bajeczek i poćwiczcie wspólnie. Może z czasem ułożycie własną historyjkę…

„Języczek wędrowniczek”
Dziecko ma przed sobą lusterko. Opowiadamy historyjkę (bajeczkę) i pokazujemy ruchy języka – a dziecko
naśladuje nas.
Język wybrał się na wycieczkę do lasu. Pojechał tam na koniku (kląskanie językiem – naśladowanie konia). Na
łące zatrzymał konia (prr). Następnie rozejrzał się dookoła (język ruchem okrężnym oblizuje wargi: górną i
dolną). Potem wszedł do lasu (język chowamy w głąb jamy ustnej). Przeszedł las wzdłuż (język przesuwamy
po podniebieniu w stronę jamy gardłowej) i wszerz (przesuwamy językiem za zębami górnymi i dolnymi). A
wtedy przedarł się przez gęstwinę krzewów i drzew (język przeciskamy przez zaciśnięte zęby). Zauważył, że
zrobiło się ciemno. Rozejrzał się w prawo i w lewo, spojrzał w górę i w dół (język przesuwamy z jednego
końca ust do drugiego – od ucha do ucha, potem sięgamy nim do nosa i brody – ćwiczenie powtórzyć kilka
razy). Wsiadł na konia i pojechał do domu (klaskanie językiem).

„OSIOŁEK”
Na polanie bardzo smacznie spał sobie osiołek (chrapanie). Gdy nastał ranek, osiołek się zbudził, bardzo
szeroko otworzył swoją buzię i ziewnął (ziewamy). Nagle poczuł się głodny. Nabrał więc sporo trawy do pyska
(otwieranie i zamykanie buzi) i dokładnie zaczął ją żuć (żucie). Po swoim śniadaniu osiołek oblizuje ząbki żeby
były czyste, każdy ząbek po kolei (przesuwamy językiem po zębach). Jedno źdźbło przykleiło się do
podniebienia, trzeba je koniecznie oderwać (przesuwamy językiem po podniebieniu). Osiołek po swoim
jedzeniu biega po polanie (kląskanie), a ruchy te naśladuje język – raz w górę (język do nosa). Raz w dół (język
na brodę, buzia szeroko otwarta). Zmęczony osiłek podchodzi do strumyka i pije wodę (język zwinięty w
rurkę). Przed nocnym spaniem osiołek dokładnie myje każdy ząbek (język przesuwamy po wewnętrznej i
zewnętrznej ścianie zębów) oraz policzki (językiem przesuwamy po wewnętrznej stronie policzków).

Mgr Andrzej Hendzak
Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem!
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Organizacja i przebieg zabawy.
Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie ugiętym,
dłonie oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy witają się- dziecko i rodzic zbliżają do
siebie prawe stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło rodzica lewe stopy witają się
dziecko i rodzic zbliżają do siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci witają się z nami.
Zabawa, „Bicie brawa stopami”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie
ugiętym, dłonie oparte na podłodze z tyłu. Kolana są skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp
skierowane do siebie. Na hasło rodzica – bijemy brawo – dzieci unoszą stopy nad podłogę i uderzając
jedną o drugą biją brawo przez 3-5 sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła odpoczynek wtedy dzieci
opuszczają stop na podłogę który trwa 5-10 sekund.
Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie oparte
na podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty uniesione w górę”, na hasło rodzica dziecko
przestawia kolejno stopy do przodu i do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej na czubkach palców.
Uwaga: Ćwiczenie można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle.
Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie skrzyżnym, Jedna
osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z gałęziami). Druga osoba- to wichura która
dmucha w kierunku drzewa, które kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr jest silniejszy – to drzewo kołysze
się bardziej. Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian.
Zabawa, „ Podrzyj gazetę”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie
oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło rodzica, dziecko stara się palcami stóp
podrzeć swoją gazetę na jak najwięcej kawałków. Następnie, na hasło rodzica, dziecko zbiera wszystkie
swoje kawałki gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i podaje do ręki, następny kawałek
gazety bierze palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga: Ćwiczenie można wykonać w pozycji
siedzącej np. na krześle i użyć np. bibuły.
Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na palcach z rękoma
ułożonymi w „skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone różne przedmioty. Na hasło rodzica,
wskaż przedmiot(np. wskaż klocek) – dziecko podchodzi do przedmiotu i palcami, raz prawej, raz lewej
stopy wskazuje konkretny przedmiot. Uwaga ćwiczenie można modyfikować, dziecko może wskazywać
kolory, przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło wskaż…
Zabawa, „Odkurzacz”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju , naśladują robienie porządków.
„Odkurzaczem”, czyli palcami stóp zbierają wszystkie rzeczy znajdujące się na podłodze wyznaczonym
polu i wyrzucają je do pojemnik lub składają w jedno miejsce. W czasie sprzątania na hasło rodzica–
„odpoczynek”- dziecko wtedy zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenie oddechowe , w pozycji stojącej
wykonuje wdech nosem z jednoczesnym wznosem rąk w górę i wydech ustami z opuszczeniem rąk w
dół. Powtórzenia: 2 razy. Na hasło rodzica „koniec odpoczynku” – dziecko wraca do sprzątania.
Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze twarzą do siebie,
przystępują do mycia nóg za pomocą stóp (stopy to mydło). Jedna noga wyprostowana a drugą
przesuwamy podkurczone palce stopy po nodze wyprostowanej. Myjemy najpierw jedna nogę a
następnie drugą.

Bibliografia: 1. Owczarek S., Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej.
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Mgr Rut Brąś
Drodzy Państwo.
Serdecznie dziękuję, że dokładacie wszelkich starań, by w tym trudnym okresie zadbać o edukację i
rozwój swojego dziecka. Możecie przesyłać zdjęcia zrealizowanych zadań, by dziecko miało poczucie
kontaktu z terapeutą lub zbierać prace i po powrocie do szkoły pokazać je nauczycielowi. Jeżeli tylko
potrzebujecie pomocy, wsparcia, konsultacji – proszę o kontakt: szkola@zss-zary.pl z dopiskiem Rut
Brąś, mail zostanie mi przekazany i skontaktuję się z Państwem.
Pozdrawiam serdecznie i życzę bardzo dużo zdrowia dla Waszych Rodzin.

Rut Brąś
Dziś proponuję ćwiczenie „Pociąg emocji”.

Damian Ś.
Mgr Agnieszka Bartkowiak
Temat: Rebusy głoskowe.
Rodzicu, przeczytaj polecenie dziecku.
Co słyszysz na początku wyrazu lis (L), na początku wyrazu arbuz (A), na początku wyrazu sanki (S). Połącz
pierwsze litery L-A-S. Jaki wyraz powstanie z pierwszych głosek nazw tych obrazków?
Narysuj go. (na podstawie zeszytu Przedszkole przyszłości)

Mgr Agnieszka Urbanowicz
Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stóp.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia prowadzony
jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
ZDJĘCIA/ RYSUNKI SĄ TYLKO POGLĄDOWE !

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1) Pozycja wyjściowa –
Leżenie tyłem przy ścianie, nogi ugięte
stopy przyciskają piłkę do ściany.
Ruch-Toczenie piłki stopami po
ścianie w górę i dół. Powtórzenia: 2
serie po 5 razy.

Ćw. nr 2) P.w.- Siad na krześle, stopy
ustawione równolegle, oparte o
podłogę.
Ruch- Wysokie wspięcie na palce,
jednoczesne i naprzemienne
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 3) P.w.- Siad na krześle, przed
krzesłem na podłodze leży rozłożony
kocyk. Stopy stoją na brzegu kocyka.
Ruch- Zwijanie kocyka pod stopy
ruchami zginania palców bez
odrywania pięt od kocyka.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 4) P.w.- Siad na krześle, Nogi
uniesione nad podłogę, stopy w
zgięciu podeszwowym, palce stóp
podkurczone. Ruch-Naprzemienne
dotykanie palcami stóp podłogi.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 5) P.w.-Siad skrzyżny. Ręce w
pozycji skrzydełek. RuchMaksymalny wdech nosem, a
następnie wydech ustami z jak
najdłuższym wymawianiem literki S.
Powtórzenia: 3 razy.
Bibliografia:
1. Kutzner-Kozińska M.: Korekcja wad postawy. WSiP.
2. Owczarek S.: Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP. Warszawa 1998 r.

Zdjęcie/Rysunek

Opis ćwiczenia
Ćw. nr 6) P.w.-Siad prosty. Dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Podeszwy
stół złączone. Ruch-Wyprost nóg w
stawach kolanowych z utrzymaniem
złączonych podeszwami stóp.
Powtórzenia: 2 serie po 5 razy.
Uwagi: Zwrócenie bacznej uwagi aby
kolana były rozchylone na zewnątrz i
stopy były złączone.
Ćw. nr 7) P.w.- Siad ugięty, stopy
obejmują piłkę. Współćwiczący
siedzi twarzą do ćwiczącego. RuchWspółćwiczący usiłuje zabrać piłkę
ćwiczącemu który obejmuje ją
stopami. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.
Ćw. nr 8) P.w.- Siad ugięty, dłonie
oparte na podłodze z tyłu, piłka
trzymana między stopami. Druga
osoba siedzi twarzą do ćwiczącego.
Ruch- Rzut piłki nogami do osoby
siedzącej naprzeciwko. Powtórzenia:
2 serie po 5 razy.
Ćw. nr 9) P.w.-Leżenie tyłem. Nogi
ugięte, stopy oparte o podłogę. Druga
osoba trzyma nad ustami tasiemkę.
Ruch- Wdech nosem, a następnie
silne dmuchnięcie na tasiemkę.
Powtórzenia: 3 razy.
Ćw. nr 10) P.w.-Stanie. Na podłodze
narysowana linia. Ruch-Marsz z
krzyżowaniem stóp. Na odcinku ok. 2
metrów. Powtórzenia: 2 serie po 5
razy.

Mgr Agnieszka Małkiewicz
Łączenie sylab otwartych z głoskami P M F W K – czytanie ze zrozumieniem – wyrazy.
Mamo pomóż proszę Damianowi. Damianku powiedz, co widzisz na obrazkach. Nazwij.

Przeczytaj sylaby (najlepiej wyciąć sylaby w jednym rzędzie; palec wskazujący na sylabie czytanej):
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Proszę wyciąć wyrazy. Zadaniem Damiana jest przeczytanie wyrazów i dopasowanie do obrazków załączonych powyżej. (Palec wskazujący na czytanej sylabie)

PUMA
MAPA
MEWA

FOKA
TAMA
KIWI
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MAKI
KAWA

